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בעיה  שפותרת , סדרת פעולות מוגדרות היטב על נתונים: אלגוריתם

 .  חישובית

 

זו לא הגדרה פורמלית... 

 

שאלות: 

אילו פעולות מותרות? 

איך נראה ה- data (קלט ופלט)? 

כיצד מיוצג אלגוריתם? 

 מושג האלגוריתם



Operations 
• Operations can be regarded as computations on data. 

 
• Operations can be defined in different abstraction levels: 

 
• …electric circuit level 
• bit level 
• integer level (read, write, compare, access i’th item in list, add numbers …) 
• data structure level (sort a list, multiply matrices, insert node to tree)  
• GUI button… 

 
 

• Context dependent.  
• When we dealt with numeric algorithms, the bit level or the integer level were convenient 
• In most other cases the integer level was convenient 
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Representation of Data 
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Electronics / 
magnetism / 
optics 

      bits 

  integers 

floating point 
numbers 

colors sounds characters 

• Data can be represented in different abstraction levels: 



Representing and Executing Algorithms 

• In what ways can one describe an algorithm? 
• Code (formal, in some programming language) 
• Pseudo-code: less formal, but avoids the technical details 
• Natural language (Hebrew, Arabic, Russian, Swahili, …) 
• Flow diagram 
• Animation 
• Video… 

 

• Implementation of an algorithm 
• A concrete mechanism capable of executing the algorithm (e.g. code) 

 
• Execution of an algorithm 

• Specific machine(s) at a specific time 
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 ?"אלגוריתם"האם יש הגדרה יותר פורמלית ל

 

 ?"מחשב"ל

 
 ?"נתונים"ל
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Alan Turing (1912-1954) 
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 מאבות מדעי המחשב•

 

 .מכונת טיורינגהגדיר מודל מופשט של מחשב שנקרא כיום •

 וזיכרון, עם כמה פעולות יסודיות פשוטות, מודל בסיסי מאוד•

,  סוברים שהמודל הפשוט של טיורינג מסוגל לבצע כל חישוב שמחשב מודרני•

 (.וטיורינג' רץ'תזה של צטענה זו ידועה כ)מסוגל לחשב , חזק ככל שיהיה

וכך להסיק מסקנות על היכולות  , קל יותר להוכיח טענות שונות על המודל הפשוט•

 ".אמיתיים"של מחשבים ( והמגבלות)

http://2009.igem.org/Turing_machines 

 :מכונת טיורינגמודל 
 ".מחשב"הגדרת מתמטית למושג 

http://2009.igem.org/File:Turing.jpg


Alan Turing (1912-1954) 
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 מאבות מדעי המחשב•

 

 .מכונת טיורינגהגדיר מודל מופשט של מחשב שנקרא כיום •

 וזיכרון, עם כמה פעולות יסודיות פשוטות, מודל בסיסי מאוד•

,  סוברים שהמודל הפשוט של טיורינג מסוגל לבצע כל חישוב שמחשב מודרני•

 (.וטיורינג' רץ'תזה של צטענה זו ידועה כ)מסוגל לחשב , חזק ככל שיהיה

וכך להסיק מסקנות על היכולות  , קל יותר להוכיח טענות שונות על המודל הפשוט•

 ".אמיתיים"של מחשבים ( והמגבלות)

 

,  ולכן)י שום מכונת טיורינג "ע לא ניתנת לפתרוןהראה טיורינג בעייה ש 1936בשנת •

 (.  י שום מחשב"ע, ל"פ התזה הנ"ע

 

 (.Halting Problem) בעיית העצירהבעיה מפורסמת זו נקראת •

 

 .משם נפרץ הסכר לעוד אינסוף בעיות שלא ניתנות לפתרון•

מראים שאילו בעיה חדשה היתה ניתנת  : רדוקציהבאמצעות טכניקה שנקראת -

 .  סתירה –אז גם בעית העצירה היתה , לפתרון



 אי עצירה קלה להכרעה/ מקרים בהם עצירה 
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 ?n=3האם הפונקציה הבאה עוצרת על הקלט •

 

 ?n=8ועל •

 

 כאן קל להכריע האם הפונקציה עוצרת או לא על קלט נתון•

 (.?מדוע)    

def f1(n): 

   i=0 

   while i<10: 

 n = -n 

 i = i+1 

   return n 



 אי עצירה קלה להכרעה/ מקרים בהם עצירה 
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 ?n=3האם הפונקציה הבאה עוצרת על הקלט •

 

 ?n=8ועל •

 

 גם כאן קל להכריע האם הפונקציה עוצרת או לא על קלט נתון•

 (.?מדוע)    

def f2(n): 

   i=0 

   while i<10: 

 n = -n 

 i = i+1 

   return n 



 אי עצירה קלה להכרעה/ מקרים בהם עצירה 
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 ?n=3האם הפונקציה הבאה עוצרת על הקלט •

 

 ?n=8ועל •

 

 

 

 

 .להכריע האם הפונקציה עוצרת או לא על קלט נתון( אם כי פחות טריוויאלי)גם כאן קל •

def f3(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 2*n+1 

   return n 



 (Ulam/Collatzהשערת ) 3n+1 -השערת ה
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 .  נתחיל ממספר שלם חיובי כלשהו•

 :1 -לא הגענו לכל עוד       

 2 -אם המספר זוגי נחלק אותו ב-

 1ונוסיף  3 -אחרת נכפיל ב-

 

 . 1 -מכל מספר נגיע בסוף ל: השערה•

 .עוצרת לכל קלט f4הפונקציה , במונחים חישוביים•

 

 .ולא ידוע אם היא נכונה או לא, כאמור זוהי השערה•

 

 

 ?או לאמסויים איך אפשר לדעת אם פונקציה עוצרת על קלט , כלליבאופן •

 ?מדוע אי אפשר פשוט להריץ אותה ולבדוק: נקודה חשובה      

 

כמו שעשינו  ) f4י הרצה של "לא רק ע, לבדוק זאת" עקיפה"אולי יש דרך : רעיון      

 ?(בדוגמאות הקודמות

def f4(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 3*n+1 

   return n 

 ...הבדל קטן



 העצירהבעיית 
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 :רעיון•

(  למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט  , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 



 1דוגמה  – העצירהבעיית 
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def f1(n): 

   i=0 

   while i<10: 

 n = -n 

 i = i+1 

   return n 3 

True 

 :רעיון•

(  למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט  , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fי סימולציה של "מן הסתם לא רק ע)

 

 

 

 

 

 



 2דוגמה  – בעיית העצירה
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def f2(n): 

   i=0 

   while i<10: 

 n = -n 

 i = i+1 

   return n 3 

False 

 :רעיון•

(  למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט  , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

 



 3דוגמה  – בעיית העצירה
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

8 

True 

def f3(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 2*n+1 

   return n 

 :רעיון•

(  למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט  , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

 



 4דוגמה  – בעיית העצירה
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def f3(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 2*n+1 

   return n 

False 

3 

 :רעיון•

(  למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט  , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

 



 5דוגמה  – בעיית העצירה
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def f4(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 3*n+1 

   return n 

??? 

x 

 :רעיון•

(  למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט  , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

 



 בלתי כריעה העצירה בעיית 
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 .כזו Halt לא תיתכןהוכיח שטיורינג •

 .נראה כעת את גרסה של ההוכחה•

 

 :הערות•

•Halt  לכל צריכה לענות נכוןF ו- x יש מקרים ספציפיים  )לה שיינתנו  אפשריים
 ...(ל"הנ f2או  f1קלים כמו 

 ...תמיד לעצורעצמה צריכה  Haltבפרט •

•x יותר מפרמטר יחידאו , ריקיכול להיות : הוא קלט במובן הרחב. 

def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

בלתי 

 אפשרית



 בלתי כריעהמבנה ההוכחה שבעיית העצירה 
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 :להוכחה שני מאפיינים שחוזרים בהוכחות מסוג זה•

 התייחסות עצמית-

 היפוך של תוצאה אחרת-

 

 

 

 :השקרןפרדוקס הסתירה באת המאפיינים האלו מזכירים •

 "אני משקר עכשיו"  

 

 .המפורסם Gödelגם למשפט הנושא קשור •

 

 (.מלשון אלכסון)ליכסון הוכחה פורמלית יותר עושה שימוש בטכניקה שנקראת •

 

 

 :  סרטון מומלץ שמדגים באנימציה את ההוכחה שנראה בכיתה •

https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs  

https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs


 בלתי כריעהמבנה ההוכחה שבעיית העצירה 
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 .פונקציה יכולה לקבל כקלט את קובץ הטקסט שבו היא עצמה שמורה: נקודה עדינה•

 .יכול בעצמו להיות קובץ x, בפרט    

 (:גם אם איננו יודעים את אופן פעולתה)אפשרית  Halt -נניח בשלילה ש•

 

 

 

 

 

 :הבאה Pנכתוב את •

 

def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def P(F): 

   if Halt(F,F): #F halts when run on F 

       while True: 

          print("Hey") 

   else: #F does not halt when run on F 

       return 17 

#and now the contradiction: 

>>> P(P) 

??? 

נניח לרגע 

 שאפשרית



 "עצירה לכל קלט"בעיית ה
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 :ועונה על השאלה, Fשמקבלת פונקציה אחרת ( למשל בפייתון)האם יש תוכנית •

 "? לכל קלט שלהעוצרת  Fהאם "

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ומתמטיקאיםהייטק חברות , QAאנשי , מהנדסי תוכנהפנטזיה של •

 

 :זו בעייה אפילו יותר קשה מבעיית העצירה•

 (.אך לא להיפך)היה גם פתרון לבעיית העצירה , אילו היה פתרון לבעיה זו•

def  Halt-All(F): 

 … 

 return True #F halts on every input 

 … 

 return False #F does not halt for some inputs 

עוד פחות  

 Halt -אפשרית מ
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 בינה מלאכותית

AI – Artificial Intelligence 

 .מכונות אינטליגנטיותהמדע והטכנולוגיה מאחורי יצירת •

 ?  אינטליגנציהמהי •

אנשי  ? פילוסופים? פסיכולוגים? חוקרי מוח?  לענות על שאלה כזו המנדטאצל מי בכלל •

 ?AIחוקרי ? רוח

,  תקשורת, למידה, תכנון פעולות, צבירת ידע, הסקת מסקנות: כגון תהליכיםניסיון להבין •

 .התמצאות במרחב הפיזי, תפישה

ניתנת   האנושיתהנדסי היא שהאינטליגנציה / ההנחה בבסיס התחום מכיוונו המדעי •

לפחות  , חיקויוניתנת ל, (באמצעות שפת המתמטיקה והאלגוריתמיקה) לתיאור פורמלי

 .י מחשב"ע, חלקית

 ?שלו המנגנוןמוצלחת של תהליך בטבע מעידה בהכרח על הבנת  סימולציההאם •

 של אינטליגנציה פונקציונאליתניסיון להגדרה  – מבחן טיורינג•
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 (Turing Test)מבחן טיורינג  

•A – מחשב ,B - אדם 

 .צריך להבחין מי הוא מי Cשופט אנושי •

 (.?באיזה פורמט)מותר לו לשאול שאלות ולקבל תשובות •

,  לכאורה, והפגין, אז המחשב עבר בהצלחה את מבחן טיורינג, אם נכשל•

 .התנהגות אינטליגנטית
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 שאלות למחשבה

בשחמט בשנת  קספרוב גארישניצח את אלוף העולם  deep blueהאם •

 ?יצור אינטליגנטיהוא 1997

 

 (:ומסקי'נועם צשל הבלשן המפורסם )ומה דעתכם על המשפט הבא •

 

אמן בשחמט אינו מעניין יותר מניצחון של  -ניצחון של תוכנת מחשב על רב"

 "בולדוזר בתחרות בהרמת משקולות

 

 ?מתעוררות עקב התפתחותו של תחום הבינה המלאכותית אתיותאילו בעיות •

 

מטים את דעותיהם של בני אדם בקשר להגדרת המושג   רגשייםאילו מניעים •

 ?אינטליגנציה
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 :מתוך ויקיפדיה

ממניחי היסודות  , היה מתמטיקאי בריטי( 1912-1954)יסון טיורינג 'אלן מת
 .  למדעי המחשב

 

הנטייה הטבעית של טיורינג למתמטיקה  . נשלח לבית ספר פרטי 13בגיל 
בתקופה שבה החינוך הציב  , ומדע לא הוסיפו לו כבוד בקרב חלק ממוריו

 .יותר דגש על המקצועות ההומניים

 

מלחמת העולם  המעשי היה טיורינג דמות מרכזית במאמץ הבריטי בבצד 
הוא היה אחד השותפים העיקריים לפיצוח הצופן של מכונת ההצפנה  : השנייה

מאמץ שתרם תרומה מכרעת לניצחונן של  –של הצבא הגרמני  "אניגמה"
 .  בעלות הברית

 

אבל בבריטניה של ; הומוסקסואלמעולם לא הסתיר את עובדת היותו טיורינג 
 .והומופוביתפרנואידית שררה אווירה  50-ראשית שנות ה

התנהגות שהייתה עבירה  –הורשע טיורינג בהומוסקסואליות  1952בשנת 
בגזר הדין ניתנה לו האפשרות לבחור בין עונש  . פלילית בבריטניה של אותה עת

הטיפול כלל  . וטיורינג בחר באפשרות השנייה, מאסר לבין טיפול הורמונלי
 .  על מנת לדכא את יצרו המיני, זריקות הורמונים נשיים

 

 .1954ביוני  7-ב, כעבור שנתייםשם קץ לחייו טיורינג 

Alan Turing (1912-1954) 



27 

...ואם כבר בעניינים אתיים אנו עוסקים  

 :מתוך ויקיפדיה

שמה של תמונת ניסוי  הוא (  (Lenna: באנגלית) לנה

שלימים  , 1973סטנדרטית הנמצאת בשימוש החל משנת 

הפכה לאחת התמונות בעלות השימוש הרחב ביותר  

 .  במחקרים אקדמיים הקשורים לעיבוד תמונה

 

והיא נחתכה  , פיקסלים  512*512ממדי התמונה הם 

 .  1972מתמונה שהתפרסמה במקור במגזין פלייבוי בשנת 

והיא  , בתמונה מופיעה הדוגמנית השוודית לנה סודרברג

 .צולמה על ידי הצלם דווייט הוקר

 

רבים מבקרים את השימוש בה בפרסומים  , בהתחשב באופי התמונה ומקורה

 .בלתי מקצועיוהן  סקסיסטיבהיותו הן , הגבוההאקדמיים ובמערכת ההשכלה 

 

את המיטב להימנע מהחפצה ועושים , לגישה זושותפים כמובן הקורס אנו בצוות 

 .נשים בחומר הקורס ובשיעוריםשל 


